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V1n1c1u5 
o OP é um conservador do século xxi 

 
Sim, é um Conservador Moderno, saudosista do Iluminismo e amante da Democracia!
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
 
 
 
Cara, eu sempre tive uma duvida? 
 
Mas já que você está aqui eu rirei explaná-la: 
 
O pessoal que pratica esse tipo de coisa costuma ser de classe média alta e de pele branca? 
 
Eu não me refiro aos comedores, eu falo dos cucos e das hotwifes mesmo.  
 
Costumam ser de pele branca e classe média alta? 
 
sim. eu sou concursado. ganho quase 9k. ela ganha 6k. somos ambos brancos e de classe media+. 
 
todos os casais cuckóld que conheci eram brancos. e nenhum dos homens ganhava menos de 4k. e todos os casais já tinham
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experimentado pelo menos um negro. 
 

 
Valeu pelas verdades cara. Não sou racista, apenas racialista, ou seja, gosto de brancas, mas apenas para sexo. 
 
Mas, qual a profissões que tem mais cukold e hotwife? 
 
Pergunto isso, porque sou negro e irei trabalhar na área de saúde, então, pode ser que tenha alguma médico ou médica adeptos
desse tipo de coisa né?!
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
 
 
 
Cara, eu sempre tive uma duvida? 
 
Mas já que você está aqui eu rirei explaná-la: 
 
O pessoal que pratica esse tipo de coisa costuma ser de classe média alta e de pele branca? 
 
Eu não me refiro aos comedores, eu falo dos cucos e das hotwifes mesmo.  
 
Costumam ser de pele branca e classe média alta? 
 
sim. eu sou concursado. ganho quase 9k. ela ganha 6k. somos ambos brancos e de classe media+. 
 
todos os casais cuckóld que conheci eram brancos. e nenhum dos homens ganhava menos de 4k. e todos os casais já tinham
experimentado pelo menos um negro. 
 
 
Valeu pelas verdades cara. Não sou racista, apenas racialista, ou seja, gosto de brancas, mas apenas para sexo. 
 
Mas, qual a profissões que tem mais cukold e hotwife? 
 
Pergunto isso, porque sou negro e irei trabalhar na área de saúde, então, pode ser que tenha alguma médico ou médica adeptos
desse tipo de coisa né?! 

 
conheci engenheiros, medicos, dentistas, farmaceuticos e enfermeiras (nesse caso só tinha mulheres que curtiam). 
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Tijolo de 8 Furo 
koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  
 
Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?  
 
tivemos uma experiência inversa sim. 
o inverso de cuckóld é cuckqueán. 
ela detestou kk eu gostei, mas voltamos ao cuckólding. 
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Por quais motivos ela detestou? 
 
ela tem probemas com vaginas alheias kk 
tem nojo. 
 
 
Ah cara... Aí é f0lda 

 
Mulher com nojo de vagina?    

Assinatura 
MP é igual a figurinha, tem q trocar pra completar o álbum. 
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tua namo é branca e chubby ? é loira ?  
 
tu já cuckou ela ou só ela te *** ?

Assinatura 
Cr7   
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa.
no meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
 
 
 
Cara, eu sempre tive uma duvida? 
 
Mas já que você está aqui eu rirei explaná-la: 
 
O pessoal que pratica esse tipo de coisa costuma ser de classe média alta e de pele branca? 
 
Eu não me refiro aos comedores, eu falo dos cucos e das hotwifes mesmo.  
 
Costumam ser de pele branca e classe média alta? 
 
sim. eu sou concursado. ganho quase 9k. ela ganha 6k. somos ambos brancos e de classe media+. 
 
todos os casais cuckóld que conheci eram brancos. e nenhum dos homens ganhava menos de 4k. e todos os casais já tinham
experimentado pelo menos um negro. 
 
 
Valeu pelas verdades cara. Não sou racista, apenas racialista, ou seja, gosto de brancas, mas apenas para sexo. 
 
Mas, qual a profissões que tem mais cukold e hotwife? 
 
Pergunto isso, porque sou negro e irei trabalhar na área de saúde, então, pode ser que tenha alguma médico ou médica adeptos
desse tipo de coisa né?! 
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conheci engenheiros, medicos, dentistas, farmaceuticos e enfermeiras (nesse caso só tinha mulheres que curtiam). 
 

 
Entendo, mas, em média, qual a profissão que adere mais à essa prática? 
 
E qual o tipo de mulher que você mais vê: BRANCA LOIRA OU BRANCA DOS CABELOS PRETOS?
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Tijolo de 8 Furo 
koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  
 
Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?  
 
tivemos uma experiência inversa sim. 
o inverso de cuckóld é cuckqueán. 
ela detestou kk eu gostei, mas voltamos ao cuckólding. 
 
Por quais motivos ela detestou? 
 
ela tem probemas com vaginas alheias kk 
tem nojo. 
 
 
Ah cara... Aí é f0lda 

 
penso assim: 
CÚCKQUEAN: 
eu gosto 
ela nao gosta 
 
CUCKÓLD: 
eu gosto 
ela gosta mais ainda 
 
Qual fazemos? cuckóld kkk
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Tijolo de 8 Furo 
koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  
 
Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?  
 
tivemos uma experiência inversa sim. 
o inverso de cuckóld é cuckqueán. 
ela detestou kk eu gostei, mas voltamos ao cuckólding. 
 
Por quais motivos ela detestou? 
 
ela tem probemas com vaginas alheias kk 
tem nojo. 
 
 
Ah cara... Aí é f0lda 
 
Mulher com nojo de vagina?      

 
Pra sexo sim. ela é hetero.
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Calm Down ! 
tua namo é branca e chubby ? é loira ?  
 
tu já cuckou ela ou só ela te *** ? 

 
branca, falsa magra e morena. 
só usamos outrs homens, como já falei.
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Anti NWO Patriot 
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa.
no meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
 
 
 
Cara, eu sempre tive uma duvida? 
 
Mas já que você está aqui eu rirei explaná-la: 
 
O pessoal que pratica esse tipo de coisa costuma ser de classe média alta e de pele branca? 
 
Eu não me refiro aos comedores, eu falo dos cucos e das hotwifes mesmo.  
 
Costumam ser de pele branca e classe média alta? 
 
sim. eu sou concursado. ganho quase 9k. ela ganha 6k. somos ambos brancos e de classe media+. 
 
todos os casais cuckóld que conheci eram brancos. e nenhum dos homens ganhava menos de 4k. e todos os casais já tinham
experimentado pelo menos um negro. 
 
 
Valeu pelas verdades cara. Não sou racista, apenas racialista, ou seja, gosto de brancas, mas apenas para sexo. 
 
Mas, qual a profissões que tem mais cukold e hotwife? 
 
Pergunto isso, porque sou negro e irei trabalhar na área de saúde, então, pode ser que tenha alguma médico ou médica
adeptos desse tipo de coisa né?! 
 
conheci engenheiros, medicos, dentistas, farmaceuticos e enfermeiras (nesse caso só tinha mulheres que curtiam). 
 
 
Entendo, mas, em média, qual a profissão que adere mais à essa prática? 
 
E qual o tipo de mulher que você mais vê: BRANCA LOIRA OU BRANCA DOS CABELOS PRETOS? 

 
brancas sao maioria. cor de cabelo eu nunca consegui diferenciar.
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um amigo meu, q nao vou identificar, pediu pra eu me cadastrar e fazer isso 
 
tenho 28 anos, tenho uma relação cuckóld há quase 4 anos. meu tipo de relacionamento é o "pacote completo". td que vcs
possam imaginar eu faço, exceto eu próprio dar pro cara 
 
POR ENQUANTO, NÉ? 
 
Não. é perfeitmente possíve ser cuckóld sem ser gay. aliás isso e um dos maiores mitos sobre o assunto 
 
 
JÁ MAMOU UMA JIBÓIA? 
 
FALA A VDD. 
 
sim, pq minha namorada mandou, mas nao sinto prazer em fazer isso. é corriqueiro o cara penetrar ela e depois eu fazr oral nele.
n tenho problemas com isso 

 
   

Assinatura 
''...entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a lei liberta.'' (Lacordaire)  
 
 
the kind of strength that can banish all the wandering spirits into the deepest level of hell
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https://ibb.co/fMLcZo  
ela sem rosto.
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Repulsivo, *

Assinatura 
''...entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a lei liberta.'' (Lacordaire)  
 
 
the kind of strength that can banish all the wandering spirits into the deepest level of hell
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Algum parente / amigo de voces sabem que vocem praticam isso? 
 
Ja ocorreu de fazerem com alguem que era conhecido de algum conhecido de voces? 
 
Qual a coisa mais bizarra que já aconteceu durante a procura de pessoas e/ou durante a prática?

Assinatura 
Hulk Cabeludo 
Facepalman 
Desenha o Slowpoke pescando uma bermuda verde e evoluindo pro Patrick Estrela 
 
http://i.imgur.com/cl4h02G.png  
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ekekek 
Facepalman 
Alguem desenha a Rita Cadillac montada num Rapidash tomando Tang Uva enquanto o Gianecchini vestido de mordomo oferece papel higiênico Neve
pra ela usar 
 
 
http://i.imgur.com/YY2XQwj.jpg  
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Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa.
no meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
 
 
 
Cara, eu sempre tive uma duvida? 
 
Mas já que você está aqui eu rirei explaná-la: 
 
O pessoal que pratica esse tipo de coisa costuma ser de classe média alta e de pele branca? 
 
Eu não me refiro aos comedores, eu falo dos cucos e das hotwifes mesmo.  
 
Costumam ser de pele branca e classe média alta? 
 
sim. eu sou concursado. ganho quase 9k. ela ganha 6k. somos ambos brancos e de classe media+. 
 
todos os casais cuckóld que conheci eram brancos. e nenhum dos homens ganhava menos de 4k. e todos os casais já tinham
experimentado pelo menos um negro. 
 
 
Valeu pelas verdades cara. Não sou racista, apenas racialista, ou seja, gosto de brancas, mas apenas para sexo. 
 
Mas, qual a profissões que tem mais cukold e hotwife? 
 
Pergunto isso, porque sou negro e irei trabalhar na área de saúde, então, pode ser que tenha alguma médico ou médica
adeptos desse tipo de coisa né?! 
 
conheci engenheiros, medicos, dentistas, farmaceuticos e enfermeiras (nesse caso só tinha mulheres que curtiam). 
 
 
Entendo, mas, em média, qual a profissão que adere mais à essa prática? 
 
E qual o tipo de mulher que você mais vê: BRANCA LOIRA OU BRANCA DOS CABELOS PRETOS? 
 
brancas sao maioria. cor de cabelo eu nunca consegui diferenciar. 

 
Você seria capaz de DESTRUIR A VIDA - entenda-se MATAR - de um comedor que espalhasse pra geral que tu é cuko? 
 
Pergunto isso, pois já ouvi boatos, de colegas que são comedores, de que o pessoal que pratica o cukold, geralmente, é gente de
classe média alta, poderosa e com bastante influência. Por isso, os comedores ficam bastante cabreros. 
 
Mensagem editada pelo usuário Anti NWO Patriot em 26/06/2018 16:24.
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ela sem rosto. 

 
que gostosa, meu deus 
 
tu ja contou nos posts quem teve inciativa? quem convenceu quem e como foi a primeira vez?

Assinatura 
N voltei pra esse mar de mijo, espero realmente não voltar. 
Abs  
 
Cyapec78 
n me orgulho de ter fapado pra isso, nem 1 pouco, e foi duas vezes seguidas, só madeira, um ep atras do outro, q horror  
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Facepalman 
Algum parente / amigo de voces sabem que vocem praticam isso? 
 
Ja ocorreu de fazerem com alguem que era conhecido de algum conhecido de voces? 
 
Qual a coisa mais bizarra que já aconteceu durante a procura de pessoas e/ou durante a prática? 

 
sim. alguns amigos e parentes dela já participaram. 
 
durante a busca: um cara disse que queria me comer e fzr ela assistir kk logico que nao rolou. durante a prática: ela soltou uma
bufa durante o anal, enquanto eu estava embaixo dela Kk
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Ah e qual melhor site com videos de cuk? amador, claro

Assinatura 
N voltei pra esse mar de mijo, espero realmente não voltar. 
Abs  
 
Cyapec78 
n me orgulho de ter fapado pra isso, nem 1 pouco, e foi duas vezes seguidas, só madeira, um ep atras do outro, q horror  
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https://ibb.co/fMLcZo 
 
ela sem rosto. 

 
Pqpariu, bem gostosa ela fi. Ela curte anal com pauss grossos e gozzada interna??
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que sonho, ganhar 9k 
 
sou um *, n consigo estudar

Assinatura 
N voltei pra esse mar de mijo, espero realmente não voltar. 
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Abs  
 
Cyapec78 
n me orgulho de ter fapado pra isso, nem 1 pouco, e foi duas vezes seguidas, só madeira, um ep atras do outro, q horror  
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